
Introdução

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD -

Contínua) é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) em uma amostra de domicílios brasileiros que,

por ter propósitos múltiplos, investiga diversas características

socioeconômicas da sociedade, como população, educação,

trabalho, rendimento, habitação, previdência social, etc., entre

outros temas que são incluídos na pesquisa de acordo com as

necessidades de informação para o Brasil.

Características Populacionais

Na capital sergipana foram visitadas 2.603 residências, no 

segundo trimestre de 2018 e esses entrevistados represen-

tam a população municipal.

Quando ponderadas as informações através do peso (número 

de pessoa que representa cada entrevista), utilizando os 

microdados (dados brutos), pode-se inferir e concluir as 

seguintes características populacionais:

É uma característica nacional haver um maior número de 

pessoas do sexo feminino do que masculino, não sendo dife-

rente entre a população de Aracaju, na Ride (Aracaju, Barra dos 

Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro) e no 

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

296.204

361.402

657.606

433.273

528.743

962.016

1.085.422

1.221.870

2.307.292

45,04%

54,96% 

100,00%

45,04%

54,96% 

100,00%

47,04%

52,96%

100,00%

Sexo Absoluto (%)

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total
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TotalMulheresHomens

Ride

Aracaju

2.307.292

1.221.870

1.085.422

962.016

433.273

528.743

Sergipe

657.606

361.402

296.204
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Estado de Sergipe. Assim, em razão do sexo, ou seja, número 

de homens para cada grupo de 100 mulheres, quando 

calculado: 82 em Aracaju, 82 na RIDE e 89 em Sergipe. A por-

centagem de homens apresenta-se maior no Estado quando 

comparado à Aracaju e a RIDE. Entretanto, calculando a den-

sidade demográfica dos homens, em suas respectivas regiões, 

conclui-se que a capital (1668,77h/km²) tem um número bem 

superior de homens/km², quando comparado à região metro-

politana (501,18h/km²) e ao estado (49,53h/km²). Isso acon-

tece pelo fato de ser o município com mais habitantes de Ser-

gipe, em uma área relativamente pequena (181,857Km²).

Como se pode observar, num total de 311.704 pessoas em 

Aracaju, com 14 anos ou mais de idade, 139.278 homens e 

120.448 mulheres encontram-se ocupadas. Obtendo um 

decréscimo de 4,49% e 4,52% respectivamente referente ao 

trimestre anterior. 

Enquanto que deste total, 22.076 homens e 29.902 mulheres 

estão desocupadas, perfazendo uma taxa de 16,68% de 

desocupação em Aracaju, diminuído esse percentil, que no 

trimestre anterior foi 17,30%. Assim como a capital, o estado e 

a região metropolitana diminuíram sua taxa de desocupação, 

atingindo 18,54% (Ride) e 16,83% (Sergipe).

São classificadas como desocupadas, na semana de refe-

rência, as pessoas com 14 anos ou mais de idade, sem tra-

balho (trabalho que gera rendimento para o domicílio) nessa 

semana, que tomaram alguma providência efetiva para 

conseguir emprego, no período de referência de 30 dias, e que 

estavam disponíveis para assumir, na semana de referência. 

Consideram-se, também, como desocupadas as pessoas sem 

trabalho, na semana de referência, que não tomaram 

providência efetiva para conseguir ocupação, no período de 

referência de 30 dias, porque já haviam conseguido trabalho, 

com início previsto para após a semana de referência, e prazo 

limite para esse início, de até 3 meses.

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

22.076

29.902

51.978

38.025

44.006

82.031

82.920

90.189

173.109

139.278

120.448

259.726

192.498

167.901

360.399

493.067

362.485

855.552

161.354

150.350

311.704

230.523

211.907

442.430

575.987

452.674

1.028.661

OcupadasSexo Desocupadas Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total
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Condição de ocupação na semana de referência para pessoas 

de 14 anos ou mais de idade



Atividades

Agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca

e aquicultura

Indústria geral

Construção

Comércio, reparação de

veículos automotores e

motocicletas

Transporte, armazenagem

e correio

Alojamento e alimentação

Informação, comunicação

e atividades financeiras,

imobiliárias, profissionais

e administrativas

Administração pública,

defesa e seguridade social

Educação, saúde humana

e serviços sociais

Outros Serviços

Serviços domésticos

Atividades mal definidas

Total

2.632

15.904

19.999

51.519

13.773

15.503

39.693

24.813

42.586

13.836

19.231

237

259.726

1.541

3.393

1.993

22.343

699

6.131

17.758

7.563

32.962

7.803

18.263

0

120.449

1,01%

6,12%

7,70%

19,48%

5,30%

5,97%

15,28%

9,55%

16,40%

5,33%

7,40%

0,09%

100%

1.091

12.511

18.006

29.176

13.074

9.372

21.935

17.250

9.624

6.033

968

237

139.277

Homens (%)Mulheres Total
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Grupamentos de atividade principal do empreendimento do 

trabalho principal da semana de referência para pessoas de 

14 anos ou mais de idade 2018.2

No quadro acima, verifica-se que há incidência maior de mu-

lheres nas atividades: Agricultura, pecuária, produção flores-

tal, pesca e aqüicultura; Área de educação, saúde humana e 

serviços sociais; e Serviços domésticos, em comparação com 

as atividades desempenhadas pelos homens, pois quando 

calculado o número de pessoas do sexo masculino para cada 

cem mulheres, nessas atividades, se obtemos percentuais de: 

71, 29 e 5 homens, respectivamente. Por outro lado a maior 

incidência de homens é no Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas; informação, comunicação e 

atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 

administrativas e construção, juntas representando 49,63% 

do total. Também vale destacar que as mulheres obtiveram 

um aumento de 65,64% na área de Transporte, armazenagem 

e correio e os homens de 38,03% em Alojamento e alimen-

tação, em contrapartida elas diminuíram cerca de 22,61% de 

volume na área de Administração pública, defesa e seguridade 

social  e eles em Serviços domésticos, este atingindo 35,68%.

Instrução

2.219

8.855

3.231

4.220

20.453

4.870

8.131

51.979

Desocupadas

8.731

45.390

12.135

12.204

84.995

19.531

76.740

259.726

Sem instrução e menos de 1 ano de estudo

Fundamental incompleto ou equivalente

Fundamental completo ou equivalente

Médio incompleto ou equivalente

Médio completo ou equivalente

Superior incompleto ou equivalente

Superior completo

Total1

Total2

Ocupadas

Frequência

311.705
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Nível de instrução mais elevado alcançado (pessoas de 5 

anos ou mais de idade) padronizado para o Ensino funda-

mental com duração de 8 anos dos ocupados /desocupados 

Verifica-se que o percentual mais elevado entre os ocupados 

concentra-se entre o nível de instrução ensino médio comple-

to (32,72%) e com superior completo (29,55%). Enquanto que a 

menor taxa corresponde aos sem instrução e com menos de 1 

ano de estudo (3,36%). Pode-se concluir que 69,79% dos 

ocupados, têm no mínimo, o ensino médio completo, em 

contrapartida 30,21% têm, no máximo, o médio incompleto.

Enquanto a população desocupada tem o percentual mais 

elevado entre a população com o nível de instrução médio 

completo ou equivalente (39,35%) e fundamental incompleto 

ou equivalente (17,04%). Enquanto que o menor percentual de 

desocupado é verificado entre pessoas sem instrução e menos 

de 1 ano de estudo (4,27%) e entre pessoas com Ensino funda-

mental completo ou equivalente (6,22%). Pode-se aferir que 

64,36% dos desocupados têm, ao menos, o ensino médio e 

35,64% até o ensino médio incompleto.

Renda média por Posição na ocupação e categoria do 

emprego do trabalho principal da semana de referência para 

pessoas de 14 anos ou mais de idade

Analisando a tabela a seguir, pode-se perceber que na maioria 

das funções os homens recebem mais que as mulheres 

enquanto desempenham a mesma função, chega a ser quase 

três vezes maior em Empregado no setor público com carteira 

de trabalho assinada, e quando comparado ao trimestre 

anterior fica mais espantoso, pois enquanto os homens 

aumentaram seus salários em 27,59% nesta função, as 

mulheres tiveram uma queda de 7,17%, ou seja, além de  

receberem um valor menor, ainda diminuíram este valor entre 

um trimestres e outro. Mas também se pode destacar 

Empregado no setor público sem carteira de trabalho 

assinada, onde elas conseguiram um aumento de 76,60% em 
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média na renda, enquanto eles tiveram quase o mesmo 

percentual, porém negativo (74,24%). Assim as mulheres 

recebem 892,00 reais em média a mais, que os homens, nessa 

mesma categoria.

Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada

R$ 1.789,00

Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada

R$ 1.530,00

Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada

R$ 956,00

Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada

R$ 954,00

Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada

R$ 8.439,00

Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada

R$ 1.040,00

Militar e servidor estatutário

R$ 5.889,00

Empregador

R$ 6.695,00

Conta-própria

R$ 1.535,00

Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Homem Mulher

R$ 1.643,00

R$ 1.221,00

R$ 978,00

R$ 605,00

R$ 3.147,00

R$ 1.932,00

R$ 5.003,00

R$ 5.714,00

R$ 1.212,00

Rendimento mensal habitual do trabalho principal para 

pessoas de 14 anos ou mais de idade (apenas para pessoas 

que receberam em dinheiro, produtos ou mercadorias no 

trabalho principal)

Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Aracaju

Ride

Sergipe

R$ 2.851,00

R$ 2.118,00

R$ 2.431,00

R$ 1.831,00

R$ 1.571,00

R$ 1.326,00

MulheresHomens

A diferença média salarial por sexo ainda está intrínseca na 

sociedade, assim observa-se que as mulheres recebem 

menos que os homens, tanto em Aracaju, como em seu 

entorno, e no estado, como um todo. A maior diferença é 

encontrada na capital (733,00), na RIDE (600,00) é um pouco 

menor quando comparado ao estado (245,00). Verifica-se que 

o cenário muda bastante, mas ainda existe uma diferença 

salarial, entretanto neste caso está sendo comparado o salário 

como um todo e não mais por funções, como visto na tabela.

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

94.076

88.159

182.235

127.563

120.739

248.302

229.451

198.109

427.560

45.201

32.289

77.490

64.935

47.162

112.097

263.616

164.376

427.992

Sexo Contribuinte Não Contribuinte

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Contribuição para Previdência

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

1.377

2.969

52.270

1.189

1.663

34.896

Homens Mulheres

Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Número de Pessoas Desestimuladas

Foi pesquisado se as pessoas contribuíam para o instituto de 

previdência federal, estadual ou municipal no trabalho 

principal, no secundário ou em pelo menos um dos demais 

trabalho que tinham na semana de referência. Diante disso 

pode-se observar que em Sergipe, num total de 855.552 

pessoas ocupadas, verifica-se que 427.560, sendo 229.451 

homens e 198.109 mulheres, contribuem para o instituto de 

previdência. Desse total verifica-se que 263.616 homens e 

164.376 mulheres, totalizando 427.992 pessoas, não 

contribuem para previdência.

Compreende as pessoas marginalmente ligadas à Pessoas 

Economicamente Ativas - PEA, na semana de referência da 

pesquisa, que estavam procurando trabalho ininterruptamen-

te, há pelo menos seis meses, tendo desistido por não encon-

trar qualquer tipo de trabalho, trabalho com remuneração 

adequada ou trabalho de acordo com as suas qualificações, 

necessitando de estímulo para continuar buscando ofertas de 

trabalho.
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